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Aktywa

$2,551,887,020 
Udzielone kredyty

$1,486,045,960
Wartość netto

$243,379,229
Liczba Członków

  112,981

Szanowni Państwo,

15 lutego br. obchodzi-
liśmy 20-lecie otwarcia 
oddziału PSFCU w Lin-
den, New Jersey. Obec-
nie oddział ten obsługuje 
prawie 6,5 tysiąca Człon-
ków PSFCU zamieszkałych w centralnym 
New Jersey.  W całym okresie swojej dzia-
łalności oddział ten, podobnie jak więk-
szość naszych oddziałów, stał się nieod-
łączną częścią społeczności polonijnej 
w swoim regionie. W ciągu ostatnich lat 
mieliśmy okazję gościć tam wielu znako-
mitych sportowców i artystów, a obecność 
PSFCU w Linden przyczyniła się też w 
dużym stopniu do wizyty Pana Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy w tym mieście w 2021 
roku. Gratuluję wszystkim pracownikom z 
Linden bardzo dobrych relacji z Członka-
mi Naszej Unii i wielu ciepłych słów jakie 
pod ich adresem zostały skierowane przez 
osoby korzystające z tego oddziału.

W roku 2003 oddział w Linden był 
ósmą lokalizacją Unii Kredytowej, któ-
ra wtedy działała tylko w stanach Nowy 
Jork i New Jersey. Obecnie posiadamy 21 
oddziałów rozmieszczonych w czterech 
stanach: New Jork, New Jersey, Illinois 
i Pensylwanii. Dodatkowo mamy przed-
stawicieli ds. kredytów hipotecznych w 
stanach Connecticut, Floryda i Indiana. 
Powyższe dane są jednym z przykładów 
dynamicznego rozwoju Naszej Unii, który 
miał miejsce w ostatnim dwudziestoleciu. 

Nasze obecne plany są również nastawio-
ne na geograficzną ekspansję, a za kilka 
miesięcy oddamy do użytku 22. oddział 
Naszej Unii ulokowany w Algounquin, IL. 

Jesteśmy w okresie przygotowywania 
rocznych rozliczeń podatkowych. Zachę-
cam Państwa, abyście wskazywali naszą 
instytucję jako tę, do której chcielibyście, 
aby był wysłany zwrot podatkowy. Bezpo-
średnia wpłata na konto jest najszybszą, 
ale też najbezpieczniejszą formą otrzymy-
wania pieniędzy.  Szczegółowe informacje 
na temat sposobów dokonywania takich 
przelewów znajdziecie Państwo między 
innymi w niniejszym biuletynie.

Kończąc, gratuluję Związkowi Nauczy-
cieli Polskich w Chicago, Il jubileuszu 
70-lecia działalności. Wszyscy rozumiemy, 

że praca nauczyciela, a zwłaszcza polo-
nijnego, wymaga szczególnego wysiłku 
i poświęcenia. Cieszę się, że Polsko-Sło-
wiańska Federalna Unia Kredytowa ak-
tywnie wspiera działalność polskich szkół  
w Illinois, ale też na Wschodnim Wybrze-
żu. Są one kluczem w przekazywaniu mło-
demu pokoleniu języka, tradycji, historii  
i kultury polskiej.

Zapraszam Państwa do korzystania z na-
szych usług, pamiętając, że wspierając PS-
FCU wspieracie Państwo Polonię.
 
Z poważaniem, 

Bogdan Chmielewski 
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Dnia 15 lutego 2023 celebrowaliśmy dwu-
dziestolecie oddziału Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej w Linden, NJ. 
Podczas jubileuszowych uroczystości me-
nadżer oddziału, Barbara Zawłocka wraz 
z zespołem pracowników odebrała życze-
nia od Dyrektora Wykonawczego Bogdana 
Chmielewskiego, który także podziękował 
licznie przybyłym gościom wśród których 
nich Franciszek R. Piwowarczyk z Rady Dy-

rektorów oraz Piotr Nóżka z Komisji Nad-
zorczej PSFCU, bokser Tomasz Adamek, 
mieszkańcy Linden oraz okolic, wieloletni 
Członkowie Naszej Unii i przyjaciele jubile-
uszowego oddziału. 

W 2003 roku, w polonijnym sercu Union 
County, na Aviation Plaza powstał czwarty 
oddział PSFCU w New Jersey. Dla licznej 
Polonii zamieszkującej te tereny była to 

20-lecie oddziału Naszej Unii20-lecie oddziału Naszej Unii
w Linden, NJw Linden, NJ

...dokończenie na stronie 2
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W okresie podatkowym często poja-
wia się pytanie księgowego, czy zwrot 
podatku na być przelany bezpośrednio 
na konto. Przygotuj się do tego pytania 
i dowiedz się wszystkiego o Direct De-
posit, czyli bezpośredniej wpłacie na 
konto w PSFCU. 

Bezpośrednia wpłata na konto 
(Direct Deposit) to najszybszy i najwy-
godniejszy sposób otrzymania środków 
na konto. Bez wysyłki czeków, czasu ich 
realizacji oraz opłat, a przede wszyst-
kim bez ryzyka zgubienia lub kradzieży 
czeku. Metodą Direct Deposit wpłacane 
są płatności takie jak: zwroty podatków, 
wynagrodzenia pracownicze, emerytu-
ry i inne świadczenia Social Security. 

Jeśli już korzystasz z usługi Direct De-
posit w Polsko – Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej znasz korzyści płynące 
z tej bezpiecznej metody i zawsze masz 
pewność, że środki są dostępne wtedy, 
gdy ich potrzebujesz. Jeśli masz dodatko-
we bezpośrednie wpłaty, które nie trafia-
ją na Twoje konto PSFCU jako przelewy 
bezpośrednie, ten miesiąc jest idealnym 
momentem, aby je dodać. Po podaniu 
danych Twojego konta przy rozliczeniu 
zostaną one automatycznie zapisane w 
Twoim rekordzie i wszystkie przyszłe 
należności z IRS będą przelewane bez-
pośrednio na Twoje konto.

Dzięki bezpośredniej wpłacie na konto 
łatwiej możesz planować swoje wydatki, 
wiedząc, że fundusze na które czekasz po-
jawią się na koncie w ustalonym dniu. To 

Bezpośrednia wpłata na konto 

wspaniała wiadomość. Polacy stanowią 
piątą pod względem wielkości grupę 
etniczną w Union County. Działają tu 
liczne polskie parafie, szkoły oraz orga-
nizacje. Polacy mieszkający w Linden i 
okolicach lata temu stworzyli wiele du-
żych firm, które rozwijały się przez lata 
i dziś są prężnie funkcjonującymi biz-
nesami. Całą społeczność scala w jedno 
Nasza Unia, do której swoje pierwsze 
kroki stawiają zarówno osoby prywatne, 
jak i firmy i pozostają z nią na lata. „Dziś 
– podkreśla Barbara Zawłocka – może-
my mówić o kolejnej generacji Członków 
PSFCU, mamy dziadków, rodziców i 
młodzież oraz dzieci z tych samych ro-
dzin, to kilka pokoleń. Wielu Członków 
Naszej Unii, którzy już przeprowadzili 
się do Polski lub do odleglejszych sta-

nów nadal korzysta z naszych usług, re-
komenduje nas, a ponad wszystko – jest 
z nami w stałym kontakcie. Takie zaufa-
nie oraz cenne relacje są prawdziwym 
jubileuszowym prezentem” – dodaje. 

To prawda, Członkowie którzy korzy-
stają z usług oddziału w Linden w dużej 
części zakładali swoje konta ponad czter-
dzieści lat temu na Greenpoincie, z bie-
giem czasu przenieśli się do New Jersey, 
a tym samym stali się częścią oddziału 
w Linden. Przez lata menadżer oddziału 
oraz pracownicy nawiązali trwałe i waż-
ne relacje z polonijnymi organizacjami 
i firmami. Wśród nich warto wymienić 
parafię pod wezwaniem św. Teresy w 
Linden, Polskie szkoły: im. Karola Woj-
tyły w Linden; im. Aleksandra Janty-Po-
łczyńskiego w Lakewood; im. Juliana 
Ursyna Niemcewicza w Plainfield oraz 

Akademię Jana Pawła II w South Amboy.
Oddział w Linden przez ostatnie dwie 

dekady celebrował wiele wspaniałych, 
spektakularnych momentów. Jednym z 
nich było poprowadzenie kontyngen-
tu Linden na Paradzie Pułaskiego 2017 
przez Barbarę Zawłocką. Oddział w 
swoich progach gościł wiele wybitnych 
osób, między innymi Adama Małysza, 
Zbigniewa Bródkę, Justynę Kowalczyk, 
Kamila Stocha, Anitę Włodarczyk, Ceza-
rego Pazurę. 

Podczas jubileuszowej uroczystości 
menadżer oddziału podziękowała przy-
byłym gościom oraz wszystkim Człon-
kom, którzy korzystają z usług Naszej 
Unii w oddziale w Linden. Zaufanie, 
którym Państwo nas darzycie oraz rela-
cje, jakie nawiązują się przez lata są mo-
torem naszej pracy i zaangażowania!

...dokończenie ze strony 1

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 3 stycznia 2023 r. i kończy 18 kwietnia 2023 r. Minimalne saldo otwarcia wynosi 500,00 
USD. Maksymalny bilans otwarcia to maksymalna dozwolona kwota nowych wpłat za rok podatkowy 2022 i 2023. Opłata za wcześniejsze zamknię-
cie w wysokości 365 dni dywidendy dotyczy wszystkich certyfikatów 3-letnich (36-miesięcznych). Konta firmowe są 
wyłączone z tej promocji. PSFCU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub zakończenia promocji w 
dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszystkie produkty i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków PSFCU. 
Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Ciesz się każdym momentem

Z TRZYLETNIĄ 
LOKATĄ TERMINOWĄ

NA3%
APY*

życia

IRA

także eliminacja ryzyka zaginięcia wpłaty 
lub jej kradzieży, co może nastąpić w przy-
padku czeków. Zadbaj o swoje pieniądze 
i nie pozwól by trafiły w ręce oszustów, a 
Tobie przyniosły niepotrzebny stres. 

Pamiętaj, że najlepszym wyborem na 
wpłatę bezpośrednią jest konto czekowe 
PSFCU, które dodatkowo niesie wiele 
korzyści. Nie wymaga ono minimalnego 
salda, nie posiada opłat, daje możliwość 
założenia Karty Debetowej Visa z atrak-
cyjnym programem uChoose Rewards®, 
dostępem do sieci bezpłatnych ATM oraz 
usługą ostrzegania przez oszustwami.

Aby skorzystać z bezpośredniej wpła-
ty na konto potrzebujesz numer swojego 
konta. Numer konta czekowego ma trzy-
naście cyfr, rozpoczyna się od numerów 

30500... i umieszczony jest na dole czeku. 
Jeśli nie posiadasz tego numeru, odwiedź 
jeden z oddziałów PS FCU lub zadzwoń 
do Centrum Obsługi  Klienta 1.855.PS-
FCU.4U (1.855.773.2848). Niezbędny jest 
także numer rozliczeniowy PSFCU: 226 
082 022, oraz imię i nazwisko właścicie-
la konta. Gotowy i wygodny formularz, 
którego możesz użyć do zlecenia bezpo-
średniej wpłaty na konto dostępny jest  
w oddziałach Naszej Unii oraz na stronie 
internetowej PSFCU.  

Bezpośrednia wpłata na konto (Direct 
Deposit) to szybka, funkcjonalna i bez-
pieczna metoda otrzymywania pensji 
lub regularnych płatności czy świadczeń. 
Skorzystaj z tej opcji i zadbaj o swój spo-
kój i bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. 
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Kredyty samochodowe
Myślisz o nowym aucie, ale martwisz 
się rosnącymi stopami procentowymi? 
Złóż wniosek o pożyczkę samochodo-
wą w Polsko – Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej i przekonaj się, że 
możesz uzyskać konkurencyjne opro-
centowanie oraz przejść przez bezpro-
blemowy i szybki proces pożyczkowy 
z sukcesem! 

Jesteś Członkiem Naszej Unii, więc 
jesteś świadomy przewagi unii kre-
dytowej nad bankami. Podczas gdy w 
całym kraju stopy kredytowe kredytów 
mają tendencję wzrostową, Nasza Unia 
może skupić się na oferowaniu swo-

im Członkom najlepszego możliwego 
oprocentowania. 

Konkurencyjne oprocentowanie za-
czy nające się już od 3,45% APR to 
dopiero początek korzyści kredytu sa-
mochodowego w Naszej Unii. Możesz 
skorzystać z szerokiej oferty, w której 
otrzymasz kredyt do 100% wartości 
plus podatek, możliwość skorzystania 
z programu GAP Insurance, termin 
spłat nawet do 7 lat, 0,25% zniżki przy 
automatycznych spłatach z konta cze-
kowego. Takie warunki jak te sprawia-
ją, że coraz więcej osób składa wnioski 
o kredyty samochodowe w Naszej Unii. 

Przyłącz do zadowolonych! Może szu-
kasz lepszych warunków dla kredytu, 
który właśnie spłacasz? Nie zwlekaj. 
Refinansowanie kredytu samochodo-
wego w Naszej Unii pozwoli Ci zaosz-
czędzić na miesięcznych rachunkach. 

Przygotuj się na nowe auto wiosną, 
z konkurencyjnym oprocentowaniem 
Naszej Unii! Odwiedź jeden z oddzia-
łów Naszej Unii, zadzwoń do Centrum 
Obsługi Klienta pod numer telefonu 
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848), 
lub odwiedź naszą stronę internetową 
aby dowiedzieć się, jak spełnić swoje 
marzenia! 

Lokaty Terminowe PSFCU - Zadbaj o swoje oszczędności!
Posiadanie oszczędności to prioryte-
towa sprawa dla wielu ludzi. Gwaran-
tują one spokój, pozwalają inwesto-
wać w zdrowie, edukację i przyszłość. 
Oszczędności przydają się w kluczo-
wych momentach i tak jak o wszyst-
ko co dobre i cenne, o oszczędności 
należy dbać. 

Wiele czynników może mieć wpływ 
na Twoje oszczędności, zarówno tych ze-
wnętrznych, na które nie masz większe-
go wpływu, jak i Twoje własne decyzje. 
Wystarczy ulec pokusie i nadszarpnąć 
oszczędności na niezaplanowane zakupy.

W takich przypadkach pomocne są 
lokaty terminowe. Fundusze na loka-
tach są zablokowane na okres trwania 

lokaty, a dodatkowo są one znacznie 
lepiej oprocentowane niż zwykłe konta 
oszczędnościowe. 

PSFCU oferuje szeroką gamę lokat 
terminowych z szerokim zakresem 
terminów i poziomów kwotowych 
oraz o różnym oprocentowaniu, dając 
Ci elastyczność w wyborze lokaty. Po 
upływie wybranego terminu, lokaty ter-
minowe mogą być automatycznie odna-
wiane lub przelane na wskazane konto 
w PS FCU. Wypracowane dywidendy 
zostaną przekazane na inny rachunek 
lub dopisane do lokaty terminowej. Do-
datkowo, jeśli potrzebujesz dostępu do 
funduszy, lokata terminowa może być 
wykorzystana jako podstawa do uzy-

skania atrakcyjnego kredytu pod zastaw 
oszczędności, który nie będzie od Cie-
bie wymagał zerwania lokaty.

W miesiącu marcu Polsko-Słowiań-
ska Federalna Unia Kredytowa oferuje 
Członkom specjalną promocję. Z myślą 
o Waszych oszczędnościach oferujemy 
promocyjne lokaty na 30 miesięcy. Kon-
kurencyjne oprocentowanie 2,5-letnich 
lokat różni się w zależności od depono-
wanych kwot i jest następujące: 

• $500 to $49,999.99 – 3.25% APY*
• $50,000 to $89,999.99 - 3.75% APY
• $90,000 i więcej – 4.25% APY
Już dziś zadbaj o swoje oszczędności 

i załóż 30-miesięczną lokatę terminową 
w PSFCU. 

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 1 marca 2023 r. i kończy 31 marca 2023 r. Reklamowane oprocentowanie dotyczy 30-miesięcznej lokaty terminowej w wysokości 
$90,000 lub więcej. Inne promocyjne APY dostępne są dla niższych kwot, odpowiednio 3,75% APY dla kwot od $50,000 do $89,999 oraz 3,25% APY dla kwot od $500 do $49,999.99. Obowiązuje 
opłata karna za wcześniejsze zamknięcie lokaty w wysokości dywidendy za 181 dni. Przeniesienie dywidendy spowoduje zmniejszenie oczekiwanych zysków. PSFCU zastrzega sobie prawo do 
przerwania promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. 
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Z życia oddziałów Naszej Unii 
Luty, choć krótki miesiąc był pełen waż-
nych oraz ciekawych wydarzeń. Zapra-
szamy do ich przeglądu i jak zwykle 
dziękujemy Państwu za to, że jesteście 
z nami podczas jubileuszy polonijnych 
organizacji, podczas doniosłych mo-
mentów oraz niezmiennie odwiedzając 
nas w oddziałach podczas specjalnych 
wydarzeń! 

PSFCU w szkołach... 
Polskie szkoły zakończyły pierwszy 

semestr nauki. W takt Poloneza tego-
roczni maturzyści weszli w ostatni etap 
edukacji. Na Wschodnim Wybrzeżu mło-
dzież bawiła się sobotę 4 lutego. Salę 
bankietową Royal Manor w Garfield, NJ  
wypełniła po brzegi radosna, tańcząca 
młodzież. W imprezie uczestniczyło 264 
maturzystów z osobami towarzyszący-
mi, rodzicami, dyrektorami oraz wycho-
wawcami szkół z CT, NJ, NY i PA. Nasza 
Unia tradycyjnie była sponsorem tego 
zaszczytnego wydarzenia. Każdy liceali-
sta otrzymał certyfikat w wysokości $50. 
Kolejnym szczególnym wydarzeniem w 
kalendarzu polonijnych szkół były ob-
chody 70-Lecia Zrzeszenia Nauczycieli 
Polskich w Ameryce. Podczas Jubile-
uszowego Bankietu 12 lutego, 2023 roku 
Prezes Wykonawczy Naszej Unii, Bog-
dan Chmielewski otrzymał tytuł Amba-
sadora Projektu „Z Kopernikiem Przez 
Świat”. Motto ZNP : “Per aspera ad astra! 
Przez trudy do gwiazd” przyświeca polo-
nijnej młodzieży, która dąży do pogłębia-
nia wiedzy o Polsce. 

Wspaniałą okazją do zaprezentowa-
nia swoich umiejętności oraz odwagi 
mieli uczniowie, którzy wzięli udział w 
konkursach wiedzy o Powstaniu Wielko-
polskim. Wystawa upamiętniająca 104. 
rocznicę powstania prezentowana była 
oddziałach PSFCU w Illinois. W ramach 
projektu uczniowie z polskiej szkoły im. 
Jana Brzechwy, Tinley Park oraz polskiej 
szkoły Króla Kazimierza Wielkiego w Or-
land Hills odwiedzili oddział PSFCU w 

Orland Park, IL, aby pogłębić swoją wie-
dzę na temat powstania. Trzej zwycięzcy 
konkursu w każdym oddziale otrzymali 
certyfikaty o wartości $50. Gratulujemy!

Swoją wiedzę, tym razem na temat 
bankowości pogłębiła młodzież ze szko-
ły Maksymiliana Kolbe w Riverhead, 
NY. W sobotę 11 lutego 2023 menadżer 
oddziału PSFCU w Copiague, NY Iwona 
Jeżewska poprowadziła owocne spotka-
nie, którego tematem były informacje 
bankowe i przygotowanie młodzieży do 
podejmowania odpowiednich decyzji  
finansowych. W spotkaniu uczestniczy-
ła także dyrektor szkoły Ewa Zalusinska 
wraz z nauczycielkami Agnieszką Ole-
siejuk i Małgorzatą Bulanda.

Reprezentanci oddziału PSFCU w 
Maspeth, NY spotkali się z nieco młod-
szymi uczniami. Nasza Unia ufundowa-
ła specjalne nagrody na loterię fantową 
zabawy karnawałowej polskiej szkoły 
im. św. Wincentego Pallottiego w Ridge-
wood, NY. Zaś ślubujących pierwszaków 
polskiej szkoły przy parafii  św. Jadwigi w 
Trenton, odwiedzili pracownicy oddziału 
PSFCU w Trenton, NJ wręczając im cer-
tyfikaty PSFCU oraz firmowe upominki.

...i na skoczni narciarskiej 

Dnia 10 lutego, w piątek poprzedzający 
zawody Pucharu Świata FIS w skokach 
narciarskich w Lake Placid, NY odbyło 
się spotkanie kadry polskich skoczków 
narciarskich z polonijnymi kibicami. 
Spotkanie, na które przybyła liczna Po-

lonia sponsorowała Polsko-Słowiańska 
Federalna Unia Kredytowa. Uczestnicy 
mogli po konferencji prasowej zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie ze skoczkami. 
Kolejne dni, sobota i niedziela wypeł-
nione były kibicowaniem oraz emocja-
mi sportowymi. 

Bal charytatywny 
Fundacji Uśmiech Dziecka 

W sobotę, 11 lutego, w pięknej bankie-
towej sali Terrace On The Park w nowo-
jorskiej dzielnicy Queens odbył się do-
roczny Bal Walentynkowy organizowany 
przez Fundację Uśmiech Dziecka. W 
tym roku gościem honorowym balu był 
Mieczysław Pająk, prezes nowojorskiego 
Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. 

Spotkania z Gwiazdami 
Karnawał to oczywiście śpiew, taniec 

i zabawa. Członkowie Naszej Unii mie-
li szansę spotkać się ze swoimi idolami 
w oddziale PSFCU w Orland Park, IL. 
Odwiedzili nas Sławomir oraz Kapela 
Góralska Ciupaga. Była to świetna oka-
zja do zdobycia cennego autografu oraz 
zdjęcia z gwiazdami! 

Spotkania z Członkami Naszej Unii 
Serdecznie dziękujemy naszym 

Członkom za liczne odwiedziny w 
Walentynki 14 lutego oraz Tłusty 
Czwartek 16 lutego, 2023. Słodkie po-
darunki, pyszne, tradycyjne pączki, 
sympatia uprzejmości oraz serdeczne 
rozmowy wypełniły oddziały PSFCU, 
pokazując jak zwykle, że Nasza Unia 
to więcej niż bank!


